شروط املسابقة
جيب أن يتم تصوير األعمال أو كتابتها أثناء إعداد التقارير من منطقة النزاع

.1

منطقة النزاع ،هي تلك املنطقة اليت تشهد حالياً مواجهة مسلحة بني طرفني أو أكثر .وتشارك فيها غالباً القوات العسكرية احلكومية وجمموعات
مسلحة .ووفقاً لألمم املتحدة تتميز منطقة النزاع ببعض أو مجيع اخلصائص التالية:
•
•

معاانة إنسانية على نطاق واسع
كثرة الفصائل املسلحة

•
•

غياب األمن الفردي
احتمال التطهري العرقي واإلابدة اجلماعية

•
•

اهنيار البنية التحتية املدنية
غياب النظام احلكومي أو الشرعي

•
•

أعداد كبرية من النازحني والالجئني من املدنيني.
انتشار األنشطة اإلجرامية غري املسيطر عليها

مستقال من النقاط
حتليال
ً
ونقدم لكم ،كمرجع ،خارطة ملناطق النزاع احلالية طبقاً لشبكات األنباء اإلقليمية املتكاملة  ،IRINوهي وكالة أنباء تقدم ً
الساخنة يف أكثر من  70دولة .وقد أتسست  IRINيف األصل كجزء من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
_______________________
مالحظة :بغية اعتبار األعمال املتنافسة واردة من منطقة نزاع ،جيب أن تشهد هذه املنطقة نزاعاً مسلحاً متكرراً.
.2

جيب نشر الفيديو أو النص املكتوب على منصة إعالمية أو بواسطة مؤسسة إعالمية يف الفرتة ما بني  1يناير/كانون الثاين 2018
و 1مايو/أاير 2019

.3

تُقبل الطلبات للمشاركة أبي لغة ومن أي دولة.

وهذا يشمل أعماالً من صحفيني مستقلني ووسائل إعالم بديلة ومنصات إعالمية مستقلة.
.4

جيب تقدمي مجيع األعمال املكتوبة مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية ،وأن حتتوي مجيع الفيديوهات على ترمجة سطرية ابللغة اإلجنليزية.

للمزيد من املعلومات املتعلقة ابللغة اإلجنليزية يرجى االطالع على الشروط التقنية.
.5

األعمال – املكتوبة أو املسجلة – واليت تكون نتيجة عمل مجاعي جيب أن تشمل أمساء مجيع املشاركني مع مناصبهم.

تقدم األعمال للمنافسة ابسم شخص أو شخصني .ومن يتم اختيار أعماله منهما سيحصل على اجلائزة.
*مالحظة :الصحفيون املستقلون الذين علموا لصاحل  RTعليهم أن يثبتوا أبهنم عملوا أيضاً بشكل مستقل لصاحل مواقع ومنصات أو مؤسسات
أخرى ليسمح هلم ابملشاركة.
األعمال املع ّدة لصاحل  ،RTسواء كانت قد نشرت على  RTأم ال ،لن يسمح هلا ابملشاركة .ولن يتم منح أي معاملة متيزية ألولئك الذين عملوا
ُ
لصاحل  RTأبية صيغة يف املاضي.

مقاييس الحكم
جميع األعمال الصحفية المر ّ
شحة يت ّم الحكم عليها من حيث قيمتها اإلعالمية والدقة والمساهمة في الفهم اإلجمالي لصراع
بعينه والذي يصبح موضع النقاش.
الشروط التقنية
العمل المكتوب
•
•

•

•

الفيديو

يجب تقديم األعمال المكتوبة في وثيقة .Word
ْ
تكن اللغة اإلنجليزية لغة العمل األصلية
إذا لم
يجب أن تضاف إلى العمل األصلي نسخة متر َجمة
في وثيقة  Wordمنفصلة.
ال يجب على العمل المشارك أن يزيد عم  10آالف
كلمة سواء كان على شكل مقالة واحدة أو مجموعة
مقاالت.
إذا كان العمل المقدّم جزءا ً من تغطية إعالمية
خاصة وطويلة يمكن تقديم مجموعة التقارير التي
ال تزيد عن  5قصص .ولكي يمكن اعتبار مجموعة
التقارير تغطيةً إعالمية خاصة يجب أن تغ ّ
طي
التقارير الموضوع ذاته.

•
•
•

•

•

•

يجب تحميل الفيديوهات مباشرةً عبر نظام التطبيق.
ال يجب أن يزيد حجم الملف عن  1جيجابايت حتى
إذا كان الفيديو أطول من  15دقيقة.
إذا لم ْ
تكن اللغة اإلنجليزية لغة الفيديو األصلية يجب
أن تضاف إلى الفيديو األصلي تايتالت ()subtitles
إنجليزية في التوقيت الدقيق .كما يجب إزالة صوت
أي شتائم أو عبارات غير الئقة من الفيديو.
باإلضافة إلى التايتالت ( )subtitlesيجب تقديم
وثيقة  Wordمع نص الفيديو باللغتين األصلية
واإلنجليزية.
يجب إرسال رابط الفيديو على موقع .Youtube
وإذا لم يتم تحميل الفيديو على الـ Youtubeالرجاء
أن القيام بذلك قبل تقديم طلب المشاركة.
عند تحميل الفيديو الخاص بكم على الـYoutube
الرجاء يرجى التأكد من أن الفيديو متطابق مع
المتطلّبات التقنية اآلتية:

الصيغة الحاويةMP4 :
حزمة ترميز الفيديوH264 :
حزمة ترميز الصوتAAC :
معدّل األطر ( 30-25 :)FPSفي ثانية
دقة الفيديوp720 :
نسبة امتداد الفيديو16:9 :
معدل نقل البيانات 5 Mbit :في ثانية
معدل نقل البيانات لصوت الستيريو kbit 384 :في ثانية
معدل نقل البيانات للصوت ( kbit 512 :)5.1في ثانية
التواريخ األساسية
تستمر فترة استقبال األعمال المقدّمة حتى يوم االثنين ,الـ 10من يونيو \ حزيران
المهلة النهائية:
ّ
الفائزون :سيت ّم إعالن أسماء الفائزين في الـ 30من يوليو \ تموز

